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SERVEI D’ORIENTACIÓ FAMILIAR: 

ESCOLA DE PARES I MARES , 

TALLER DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES A L’INSTITUT. 

 

Aquest curs 2011-2012, l’Ajuntament i les AMPA del municipi han tornat de nou a fer l’aposta per aquest 

servei de suport als pares i mares de Palafolls.  

 

Aquesta activitat que està adreçada a famílies amb mainada de 0 a 18 anys, té el seu nucli de “fans” en les 

diferents xerrades que anem realitzant durant el curs escolar i el seu grup de seguidors,  en les atencions 

individuals familiars on ens feu confiança dels vostres dubtes, i desitjos més pregons per realitzar la vostra 

tasca d’educar els fills. 

 

S’han realitzat sis xerrades: 

- Fomentar una sana autoestima (part I) 

- L’adolescent i les pantalles 

- Fomentar una sana autoestima (part 2)  

- L’hora dels deures i els hàbits d’estudi    

- L’hora de menjar... Uff !!!                       

- Educar l’afectivitat i la sexualitat des de casa  

 

Enguany la majoria de xerrades han començat amb “pedres a la pròpia teulada!”… i és que , ens agradi  o 

no, el millor que podem fer per ajudar als nostres fills a créixer sans és continuar creixent nosaltres, pares 

i mares, com a persones… cada dia una mica més. 

I això vol dir ser conscients de com anem d’autoestima i adonar-nos com els nostres pares ens van ajudar 

a promoure-la, com va ser l’educació sexual que vaig rebre? Què em va faltar? Què em va sobrar? Què 

vull transmetre als meus fills sobre l’afectivitat i la sexualitat?... revisar els nostres hàbits d’alimentació, 

veure si els conflictes del nostres fills son amb el menjar o estan en les relacions ... o amb quines idees els 

ajudem a transmetre que aprendre i conèixer és molt emocionant! Fer-se gran és fantàstic!...  

Per últim, adonar-nos que no podem donar l’esquena a les noves tecnologies i que ens cal saber integrar-

les en la quotidianitat...ocupar-nos més que preocupar-nos d’elles.  

 

El canvi d’hora d’atenció familiar individual a les tardes de dimecres ha estat ben considerat i s’ha anat 

consolidant.  

 

També enguany, durant el primer trimestre, s’ha fet un petit taller de resolució de conflictes a 1r d’ESO de 

l’INS Font del Ferro de Palafolls per donar petites estratègies als nois i noies per gestionar alguns dels 

conflictes que tenen més habitualment per l’edat… amb els pares, mares, germans i companys!!! 

 

 

M.  HELENA TOLOSA COSTA 

c/ Pere Costa 15 

17430 Sta. Coloma de Farners 

972842294 / 671631415  
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L’autoestima es refereix a dos aspectes:  EM SENTO ÚNIC I 

VALUÓS / EM SENTO CAPAÇ. Anomenem autoestima el 

sentiment de valoració positiva o negativa cap a un/a mateix/a. És  la confiança en la nostra capacitat de 

pensar, d’afrontar els reptes de la vida, a ser  feliços, a sentir-nos respectables, dignes i actuar d’acord 

amb els nostres principis morals i a gaudir del fruit dels nostre esforç. Branden (1995) 

 

L’autoestima es construeix al llarg de la vida a partir del qual ens diuen altres persones sobre nosaltres i 

del que ens diem a nosaltres mateixos/es. 

 

La formació de l’autoestima depèn de factors biològics (temperament), factors socials (família, els amics, 

el grup) i factors emocionals. 

 

D’altra banda, l’autoconcepte és el coneixement que tenim de nosaltres mateixos, de les nostres 

fortaleses i les nostres capacitats.  

L’autoestima descansa sobre tres pilars:  Amor a un mateix: consciència del meu propi valor; 

Coneixement de si mateix: veig els meus límits i les meves capacitats de forma equilibrada; Confiança en 

un mateix: sóc capaç. 

Té diferents vessants: FAMILIAR / ESCOLAR / SOCIAL   efectivitat dels objectius / FÍSICA aparença i 

qualitats físiques / MORAL-ÈTICA  seguiment normes  morals i ètiques.  

EM CONEC           M’ACCEPTO         EM VALORO         CREIXO 

Indicadors de nivell baix d’autoestima 

• Massa crític amb un mateix 

• Actitud perfeccionista 

• Por a equivocar-se 

• Inseguretat per prendre decisions 

• Sensibles a la crítica 

• Distorsions cognitives 

• Necessitat d’agradar als altres 

• Necessitat de cridar l’atenció 

• Estil comunicatiu agressiu o passiu  

Indicadors d’un nivell adequat d’autoestima 

• Sentit de l’humor 

• Capacitat de comprometre’s 

• L’error com a font d’aprenentatge 

• Actitud positiva davant els reptes 

• Control personal 

• Confiança en els altres 

• Estil comunicatiu assertiu 

• Creixement personal, centrat en les seves possibilitats i no pas amb els problemes 

 

Respecte a l’evolució de l’autoestima, els nens a cicle infantil coneixen les seves característiques físiques I 

la percepció d’un mateix acostuma ser favorable.  Amb l’arribada a Primària, els altres comencen a agafar 

pes, em començo a comparar i no sempre la valoració és sortir-ne ben parat. A l’adolescència ens tornem 

a redefinir. 
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Com promocionar una sana autoestima 1 

 

1. Viure relacions positives  

• L’aferrament al pares com a base segura. 

• MILLORAR LA CAPACITAT DE COMUNICACIÓ. Generar espais de comunicació on els nens expliquin 

les seves coses i mostrem interès per escoltar-les. I que sàpiguen escoltar també les aportacions 

dels altres. 

• REVISAR LA PRÒPIA COMUNICACIÓ. No totes les converses han de ser per ordenar, castigar, 

sermonejar,... educatives... Què els hi expliquen de les nostres vides, del nostre passat? 

• CREAR PROJECTES COMUNS QUE REFORCIN LA UNIÓ 

• PERCEBRE EL NEN O LA NENA COM A ÉSSERS ÚNICS. Ser capaç d’explicar com és el nostre fill, 

especialment les seves qualitats o talents... sobretot, si ens estan escoltant. 

• DESPERTAR LA TOLERÀNCIA VERS LES ERRADES DELS ALTRES. Donar espai a la crítica i l’enuig... i 

promoure després preguntes del tipus: per què creus que ho haurà fet així? 

• APRENDRE A CONVERTIR LES CONSEQÜÈNCIES DELS ERRORS EN EXPERIÈNCIES CONSTRUCTIVES 

• DIVERTIR-SE AMB EL SEU FILL O FILLA. Gaudir i no només patir els nostres fills. 

 

 

2. Viure la Competència 

Que els nostres fills se sentin no només estimats i envoltats d’afecte… sinó també capaços de fer 

quelcom. 

• ANIMAR L’ESFORÇ I BUSCAR AQUELLES FORTALESES I HABILITATS ON ELS NOSTRES FILLS SÓN 

BONS. 

• ESMENTAR EL QUE UN NEN O UNA NENA SAP FER. Diferenciar entre elogiar i animar. 

• IMPULSAR EL PENSAMENT ORIENTAT A LES SOLUCIONS 

• VEURE ELS PROBLEMES COM A DESAFIAMENTS 

• DELEGAR RESPONSABILITATS 

• AFAVORIR LA COMPETÈNCIA A L’ÀMBIT DE LA SUPERACIÓ DE SITUACIONS VITALS COMPLEXES. 

Elogiar i remarcar aquelles situacions en les que els nostres fills superen amb èxit la mandra, el 

son, renunciar a alguna cosa immediata.    “Un no s’ho ha de permetre tot a un mateix” V.F. 

• ENTRENAR-SE A MANEJAR LES SITUACIONS FRUSTRANTS. 

 

Teoria de la motivació: 

- millor elogi davant de tercers ; crítica mai davant de tercers 

-controlar la por que “atonta” el cervell 

- les afirmacions dites de pas, indirectament, són mes efectives que les directes. “Estic segura que un dia 

seràs algú important, però ara, hauríem de veure com podem controlar aquesta llengua” 

- explicar EL PER A QUÈ? 

 

 

 

                                                           
1 BOGLARKA HADINGER, (2007)  Encoratjar a viure, Fundació Universitària Martí l’Humà 
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3. Estar orientat a metes i valors 

Tan important com les fites són els valors, especialment a l’adolescència . Cal testimonis de valors i de 

coherència. 

• CONVERSAR SOBRE FITES I PROPÒSITS 

• EXPOSAR CLARAMENT LES REGLES DEL JOC 

• VIURE ORIENTAT ALS VALORS I FER MENCIÓ DEL SENTIT GLOBAL DE LES COSES O ACCIONS. 

• ANOMENAR LES COSES POSITIVES EN LES QUE CREU. 

 

4. Sentir que un és bona persona 

Les persones que creuen en sí mateixes estan ben protegides contra la dependència en les relacions i 

contra les neurosis. 

• REFERIR-SE A LES BONES ACCIONS DELS SEUS FILLS 

• ANOMENAR ELS PETITS CANVIS DELS ANOMENATS NENS DOLENTS.  Fins i tot renunciar a 

molestar. Percebre els petits canvis. 

• NO VEURE LA MENTIDA COM A SIGNE DE MALDAT. La mentida: 

- mostra un signe de la individualitat del nen “no ho explico tot” 

- capacitat imaginativa 

- inventar-se històries el posa en un lloc favorable 

- la mentida per la por a... 

- la por a ser el dolent de la pel·lícula. 

Buscar per què menteix? Parlar del valor de la sinceritat, fer de model. 

• CREAR SITUACIONS PER ALS NENS ON HAN DE FER QUELCOM BO I POSITIU VERS ALS ALTRES. 

 Compte amb el missatge: “Tu ho ets tot per a nosaltres i els demés no compten”. 

 

5. Alegria vital, ganes de viure. 

La curiositat, l’alegria, el bon humor, entendre les edats dels nens i el que fan , viure-ho com 

entremaliadures, gaudir i no només patir els fills.  
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UFFFFF, L’HORA  DELS  ÀPATS!!!!!UFFFFF, L’HORA  DELS  ÀPATS!!!!!UFFFFF, L’HORA  DELS  ÀPATS!!!!!UFFFFF, L’HORA  DELS  ÀPATS!!!!!        
 

L’alimentació és un procés que ens acompanya sempre, imprescindible per créixer sans , però, l’acte de 

menjar, és també un fet social, de relació, de gust i plaer, d’emocions, de cultura,…  

 

Què entenem per una alimentació saludable? 

Que sigui: 

- Variada, de tot, equilibrada dietèticament, dins l’àmbit dels nutrients (ni tot greixos, ni tot 

proteïnes,…) 

- Nutritiva… si menja poc, buscarem aliments interessants com els fruits secs,… no ens afartarem 

de patates fregides! 

- Que sigui ordenada, quatre àpats al dia! 

- Divertida, original, participativa…  

Cal educar els hàbits alimentaris des de petits! Educació d'hàbits alimentaris saludables 

 

 

Actituds familiars que fan difícil la normalització dels hàbits alimentaris correctes  per Anna Iglesias Coll 

 

1. La sobreprotecció 

Altres vegades se'ls "compensa" deixant que ells triïn el menú, o concedint-los amb massa freqüència el 

gust de menjar en llocs de menjar ràpid, o de fer sopar-ràpid a casa. 

La por és la paraula clau en tota obsessió. Una por mal canalitzada. Una por no resolta. Una por que 

s'esmorteeix, només de manera passatgera, demostrant-se a si mateix que s'està molt pendent 

d'aquesta necessitat bàsica però no única que tenen els fills, l'alimentació. 

Davant aquesta híper alimentació per la vostra banda, els vostres fills poden reaccionar de dues 

formes diferents: 

• Donar satisfacció als majors admetent l'excés de menjar i acostumant-se  a ell. 

• Resistir-se i rebutjar part de l'aliment, amb el quin us angoixareu i insistireu, la qual cosa portarà a 

més rebuig per part del petit. El cercle viciós està servit. En els casos més extrems us trobareu 

amb autèntiques lluites plenes d'angoixa entre pares i fills. 

 L'opinió del pediatre sobre l'estat de salut i el canvi d’estratègies i dinàmiques relacionals familiars sol ser 

suficient per trencar aquestes lluites estèrils. En els casos més greus pot ser  més necessària la ajuda 

externa 

 

2. Premis i càstigs amb el menjar 

La opció més intel·ligent com a pares és la de no convertir mai l'acte de menjar, ni el d'ingerir tal o com 

aliment en un càstig, i poques vegades un premi 

El càstig a més facilita l'aparició de fòbies alimentàries. És lícit fer servir el consum d'alguns aliments molt 

cobejats pels vostres fills com a recompensa pel seu correcte comportament, com a moneda de canvi. Els 

"aliments capritx". Per això és condició que els expliqueu per què no poden consumir-los habitualment. 
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D'altra banda heu de fer el possible per aconseguir que el moment del menjar no suposi un conjunt molt 

estricte de normes i obligacions a complir, sinó més aviat un moment relaxat –on les normes estan per 

baix, però no son l’objecte de l’atenció principal-, de trobada familiar, de diàleg i de gaudi personal. 

 

3. Recordeu que compensar l'absència donant-li el que més li agrada pot no ser saludable, és 

important recordar que als nostres fills els hi cal: Seguretat afectiva, reconeixement, seguretat 

de supervivència i cures físiques adequades. 

4. Podem viure la pressió externa sobre mitjans d'informació i aliments de marca. És evident que en 

la publicitat de productes alimentaris es prioritzen els interessos comercials de les empreses 

abans que les necessitats dels vostres fills pel que fa a la correcta alimentació. Ull! Comenteu els 

anuncis, el que s’hi diu, que l’esport i les natilles no van a la una,... 

5. L ’alimentació és un hàbit diari, un detall essencial que nens i nenes aprenen per imitació, i que 

l'educació dia a dia a casa és el que en major mesura determinarà el seu comportament davant el 

menjar així com els seus hàbits alimentaris futurs. En aquest context cal que et plantegis les 

següents qüestions: Quin és la dieta que porteu a casa? És equilibrada? És prou variada? És el 

tipus de dieta que desitgeu per als vostres fills? 

6. Valoreu les quantitats en funció de l’edat 

7. El temps és necessari: organitzem-nos, fem menús per la setmana, cuinem per diferents 

àpats,...fem participar els nostres fills. 

 

Consells que faciliten la tasca d'ensenyar-los bons hàbits: 

1. Dóna'ls un bon exemple 

2. Assumeix  la teva responsabilitat. Compra diferents aliments que vulguis que mengin els teus 

fills. Anima't i anima'ls a provar nous aliments! 

3. Sigues raonable. Fes servir el sentir comú des del respecte. 

4. No siguis massa estricte. No et preocupis si el nen deixa de menjar un menjar, la gana farà que 

estigui més disposat a menjar el que li toca en la següent. No entris en guerres de poder. 

5. No es pot triar entre sa o no sa. Entre una varietat d'aliments sans que els ofereixes, més val que 

mengi dos o tres tipus de verdura o peix que cap... 

6. Fes-los participar. 

 

Algunes entrades interessants de l’Anna Iglesias! 

http://orientarfamilies.wordpress.com/2010/10/24/els-nens-quan-tenen-gana-mengen/ 

http://orientarfamilies.wordpress.com/2010/10/20/per-que-ha-de-mastegar-si-ell-tot-ho-vol-triturat/ 

http://orientarfamilies.wordpress.com/2010/10/11/ja-creixeras-dema/ 

http://orientarfamilies.wordpress.com/2010/10/05/menjar-sense-mirar-la-tele/ 

 

Guies de menjar interessants 

http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/come_seguro_y_saludable/guia_alimentacion2.pdf 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/Recomanacions alimentació 0-3 anys.pdf 

GUIA PER A EDUCADORS I EDUCADORES EN LA PREVENCIÓ DELS TRASTORNS DEL COMPORTAMENT 

ALIMENTARI 

Anorèxia i bulímia nervioses  

 http://www.xtec.es/recursos/salut/anorexia/anorexia.pdf 
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UFFFFF, L’HORA  DELS  DEURES!!!!!UFFFFF, L’HORA  DELS  DEURES!!!!!UFFFFF, L’HORA  DELS  DEURES!!!!!UFFFFF, L’HORA  DELS  DEURES!!!!!        
 

Quan parlem de la intel·ligència, l’estudi, parlem de quatre variables: 

- Poder - CAPACITAT  

- Voler – MOTIVACIÓ 

- Saber – TÈCNIQUES ( maneres, formes,...)  

 

Voler – MOTIVACIÓ 

 

Hi ha motivació: 

� EXTRÍNSECA... SI ESTUDIES OBTINDRÀS UN PREMI! 

� TRASCENDENT... Per fer content el pare o la mare!  

� Hi ha motivació INTRÍNSECA ... M’agrada aprendre, vull aprendre  

Quin missatge donem els pares? 

� És un problema, una nosa familiar? 

� Articulem expressions negatives 

� Xantatge 

� Nosaltres tenim ganes d’aprendre? 

� Només aprenem quan estudiem? 

� Ho sabem tot? 

� Només ens interessen les notes? 

� Deures, camp de batalla? 

� Tenim una persona o un estudiant? 

 

Com els motives?  

� Aprendre és divertit?! 

� Estem contents de veure el teu rendiment  

� Què pots fer tu per millorar? 

� Com et podem ajudar? 

� Te’n surts tu sol o et cal ajuda? 

� Crec que pots fer-ho  

 

Fins als 10 anys els alumnes creuen que amb esforç tot es pot assolir. 

Però a partir d’aquesta edat s’adonen de l’existència i de la importància de les capacitats. 

Aquest descobriment pot influir en la motivació (“encara que m’esforci no ho aconseguiré”).  

 

Fomentar la responsabilitat  

- Què estàs fent? 

- Per què ho estàs fent? 

- Quines són les conseqüències del que estàs fent? 

 

Fomentar la voluntat implica:  

Saber inhibir els impulsos immediats 
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- Deliberar  

- Prendre decisions 

- Suportar l’esforç 

 

Els millors activadors són 

- la lectura, la reflexió, la meditació, concentració, la creativitat i, sobretot, tenir un projecte valuós, 

il·lusions i ideals. 

 

QUÈ VOL DIR SER INTEL·LIGENT? 

 

La intel·ligència no és una mesura, com ho és el coeficient intel·lectual.  

La intel·ligència és: 

- la capacitat d’ordenar els pensaments i coordinar-los amb les accions. 

- una destresa que es pot desenvolupar dins el marc del nostre component genètic, segons els 

estímuls de l’entorn,  les experiències i l’educació viscudes,  els reforçadors que rebem, i  l’esforç 

que hi posem en l’aprenentatge  

Howard Gardner defineix la intel·ligència com la capacitat de : a)  resoldre problemes quotidians, b) 

crear productes  que siguin valuosos en una o més cultures. 

 

 

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES   

• Lingüística: Sensibilitat especial pel llenguatge parlat i escrit. 

• Musical: Capacitat de produir i apreciar ritmes, tons, timbres… 

• Visual-espacial: Capacitat de reconèixer i manipular espais. 

• Lògica-matemàtica: Sensibilitat als patrons lògics o numèrics. Resoldre problemes. 

• Cinestèsica-corporal: Capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb 

habilitat.  

• Naturalista: Capacitat d’identificació del llenguatge natural. Observació. 

• Intrapersonal: Capacitat d’autoestima i automotivació. 

• Interpersonal: Capacitat de percebre i comprendre a les altres persones. Alt grau d’empatia. 

• Espiritual: capacitat de percebre la trascendència, el sentit de la vida. 

 

HEMISFERIS CEREBRALS 

• L’hemisferi lògic és normalment l’esquerre.  

- Processa la informació de manera seqüencial i lineal.  

- Forma la imatge del “tot” a partir de les seves diferents parts, és el que s’ocupa d’analitzar els 

detalls.  

• L’hemisferi holístic, és normalment el dret. 

- Aquest hemisferi processa la informació de manera global. 

- Parteix del “tot” per entendre les diferents parts que formen aquest tot. 
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Ambdós hemisferis són importants, però a voltes un està més desenvolupat  respecte a l’altre. TOT I AIXÒ 

ARA, ESTÀ EN ENTREDIT! ES PARLA MÉS DE L’HEMISFERI DRET COM EL QUE PROCESSA LA NOVETAT I 

L’ESQUERRE COM EL QUE TÉ LES RUTINES! 

 

CANALS D’INFORMACIÓ 

 

Cada persona processa la informació que rep, la capta i la desa a la seva manera, i utilitza aquests tres 

sistemes: 

• Sistema de representació visual. 

Processen la informació per la vista. Aprenen millor quan llegeixen o veuen la informació d’alguna manera 

representada. 

• Sistema de representació auditiu.  

Processen la informació  de manera seqüencial i ordenada.  

Aprenen millor quan reben les explicacions oralment i quan poden parlar i explicar aquesta informació  a 

un altre. 

• Sistema de representació cinestèsic.  

Processen la informació associant-la a les seves sensacions i moviments. Aprenen quan manipulen, quan 

“fan coses”. 

Normalment un canal és el dominant respecte als altres. S’estima que hi ha un 45% de persones visuals, 

un 30 % d’auditives i un 25 % de cinestèsiques . 

 

 

Aprova, però no rendeix; rendeix, però no aprova; ni rendeix ni aprova; rendeix i aprova 

 

 

• Tots els pares li donen molta importància a les notes o qualificacions que els fills obtenen en cada 

matèria. Però aquest no deu ser l'únic aspecte a valorar en els estudis dels fills.   

No és convenient valorar la qualificació en si mateixa. Tampoc és aconsellable exigir una 

determinada qualificació als fills. Valorar l’esforç i el rendiment i no sols el resultat  

• Els pares que valoren la qualificació en si mateixa (independentment de la capacitat de cada fill,  

de les dificultats que troba i dels criteris del professor) corren diversos riscos:  

 

-Exigir a un fill menys del que pot. Es fomenta així el conformisme dels fills ben dotats;  

-Exigir a un fill més del que pot. Això sol atabalar els fills menys dotats, però que treballen molt, 

arribant a produir fins i tot estats d'ansietat i pèrdua d'interès cap a l'estudi;  

-Exigir a tots els fills el mateix. Això afavoreix les comparances entre els germans (fetes pels pares o 

pels fills). Aquestes comparances no tenen sentit. A més solen crear actituds negatives, com la 

rivalitat i les enveges entre els germans.  

 

I a més recordeu-vos de:  

Elogiar un fill quan s'esforça per estudiar, així se li està animant a seguir esforçant-se.  

• Quina actitud ha d’adoptar un pare quan s'assabenta que el seu fill ha suspès una 

assignatura?  

Abans de jutjar la situació i d'actuar, el pare ha d’aconseguir informació sobre les causes del 
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suspens. Això suposa tenir una conversa amb el fill i l'altra amb el tutor o amb el professor de 

l'assignatura.  

En ocasions el mal resultat obeeix a la manca d'esforç: no hi ha hagut prou hores de treball 

diari. També pot ocórrer que l'estudiant hagi dedicat molt de temps, però que el seu treball 

hagi estat aparent (treball poc intens).  

Hi ha estudiants que estan moltes hores davant del llibre però s'exigeixen poc a si mateixos; 

no s'esforcen el necessari per a concentrar-se, comprendre i recordar. Són estudiants que 

s'enganyen a si mateixos, però no al professor de l'assignatura.  

En aquests casos l'estudiant és culpable del mal resultat; pel que haureu d'exigir-li més esforç 

i fer un seguiment diari del seu treball.  

En altres ocasions l'estudiant s'ha esforçat molt però això no ha estat suficient per a aprovar a 

causa d’altres possibles causes. Entre les més freqüents estan les següents:  

 

-Poca capacitat o facilitat per a l'estudi (en general, o en l'assignatura suspesa);  

-Baix nivell de lectura comprensiva (que sol estar lligat a un vocabulari escàs);  

-Poca base de coneixements en el crèdit;  

-Mètode d'estudi inadequat per a aquesta matèria.  

Aquestes dificultats no se superen demanant al fill que treballi més. Necessita ajuda especial i 

orientació per part del professor de l'assignatura, del tutor, dels pares i d'algun company d'estudi.  

Potser cal ajuda individualitzada, relacionada amb les causes concretes del seu problema.  

Aquesta informació ha estat extreta, adaptada i traduïda al català de: 

http://www.familia.cl/Framearea.asp?p=c&c=2829  

 

 

 

ALGUNES PAUTES QUE ENS PODEN AJUDAR a estimular les diferents  intel·ligències. 

 

• Estimuleu el pensament:  

- Preguntar davant un argument. I estàs d’acord? 

- Orientar vers noves alternatives... No donar-ho tot fet! 

- Reflexió compartida... Entre tots, com? Inferir, predir, verificar. 

- Identificar errors  idees principals 

- A més sentits implicats en l’aprenentatge millor! 

• Tingueu en compte els seus canals preferents d’informació per donar avisos, estudiar, marcar 

pautes. Uns necessitaran més suport visual (ulls, imatges, ...), d’altres, més suport auditiu           

(consignes verbals, estudiar en veu alta,...), d’altres necessitaran un suport motriu (ajudar-los a 

ubicar-se, que els objectes estiguin a l’abast, ...). 

• Tingueu en compte les seves intel·ligències potencials alhora de fer regals, d’escollir contes, de 

posar normes, en els nostres discursos.  

• Observeu-lo atentament. Dediqueu-li atenció plena en el que fa  i el que li passa. Invertiu temps 

en identificar i cultivar els seus dons, les seves qualitats... que no les seves mancances. 

• Accepteu el vostre fill. Tingueu present que és una altra persona, independent i diferent de 

nosaltres. Respectar-lo. 
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• Marqueu-li límits justs, raonables i negociables. Marcar normes i rutines ajuda a desenvolupar el 

cervell i evitar cervells fràgils. 

• Tingueu una visió positiva dels nostres fills. Tenir una visió de conjunt, global, no tan sols en 

relació a l’escola o els estudis. 

• No compareu. Cada fill és diferent, cada nen és diferent. La igualtat passa pel respecte a la 

diferència. 

• Plantegeu fites reals i assolibles,  adaptades a les diferents maneres de ser. 

• Motiveu-lo a prendre decisions, a experimentar, a assumir riscs , responsabilitzar-se dels seus 

actes. 

• Eduqueu en la contrarietat. Educar en la voluntat, la constància i l’automotivació. 

• Identifiqueu errors i idees principals 

• A més sentits implicats en l’aprenentatge millor! 
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adolescents i pantalles 
 

Tres tesis en la relació de les tecnologies amb el coneixement: 

• Instrumentalista  

- És un mitjà no un fi 

- Són instruments neutres sota la nostra voluntat i desig 

• Determinista 

- La manera de plantejar la informació ens programa 

- La informació que rebem i la que no rebem ens determina 

- Modulen el pensament 

- Més informació menys coneixement… no prioritzem  

• Condicionalista  

- Les màquines condicionen la nostra forma de vida encara que no a tothom igual 

 

RISCS I OPORTUNITATS … NO ÉS FÀCIL ESTABLIR LA LÍNIA DIVISÒRIA  

 

A major nombre de nens que usen Internet, més riscs. Però, un major ús també implica més oportunitats i 

més beneficis: 

• 84 % usen Internet per a les tasques escolars  

• 83 % per a videoclips  

• 74 % per als jocs  

• 61 % per a missatgeria instantània  

• 38 % envien imatges  

• 31 % missatges per a compartir  

• 29 % una webcam  

• 17 % compartir fitxers  

• 10 % bloguejant 

 

Els nens s'incorporen a Internet a edats cada vegada més primerenques .L'edat mitjana d'iniciació és de 7 

anys a Suècia i de 8 en altres països del nord . 

Considerant tots els països un de cada tres nens de 9 i 10 anys utilitzen Internet diàriament. 

Aquesta proporció arriba a el 77 % entre els de 15 i 16 anys.  

Els menors cada vegada comparteixen menys la seva activitat en línia amb els seus pares i cada vegada 

més amb els seus amics.  

El 15 % dels nois accedeix a Internet principalment des de fora de la llar (xifra molt alta en comparació 

d'Europa) i el 41 % des de la seva llar però des de la seva pròpia habitació. 

A Espanya s'inicien en la xarxa amb 9 anys. Amb 7 anys, a Suècia.  

Els menors espanyols són els qui han desenvolupat menys habilitats per a l'ús segur d'Internet entre els 

diversos països europeus analitzats. L'estudi recomana centrar les polítiques públiques de seguretat en 

aquest àmbit en els usuaris més joves.        Del resum Ejecutivo de EU Kids Europa 2010 
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<La “cultura de la habitación” (Livigstone, 2002) en base a un equipamiento masivo y precoz en el 

dormitorio familiar, ha dado paso a la “cultura de la calle” donde el móvil es la perfecta prolongación de 

las comunicaciones electrónicas: MSN, redes sociales, video-juegos…etc” >.  

Celine Matuszak: “Etat de le recherche. Nouveau médias. Nouveaux jeunes” Revue de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse. Ministère de la Justice. Paris, Juillet 2010. Pag.49   

 

 
 

CONSELLS PER UN BON ÚS 

1. CERCA PER INTERNET 

• Contacte real  

• Contrastar les autories 

• Controlar les fonts 

• Dubtar d’allò no firmat 

• Posar en ordre la informació en funció del que saps i dels teus valors. 
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2. FACEBOOK 

• Llegir la  Declaració de drets i responsabilitats i la política de privacitat 

http://www.facebook.com/terms.php 

http://www.facebook.com/policy.php 

• Per més informació visitar la web 

http://www.facebook.com/help/?page=937 

 

3. CYBERBULLYING 

“ciberbullying” és quan un nen o adolescent és aturmentat, amenaçat, acorralat, humiliat per un altre 

menor a través d'Internet, telèfon mòbil o qualsevol altra tecnologia digital: 

- correus electrònics  

- videojocs connectats a Internet 

- xarxes socials  

- blogs  

- missatgeria instantània i  

- missatges de text  

són alguns dels mitjans pels quals les víctimes de “ciberbullying” poden rebre insults, assetjaments o 

amenaces que pretenen causar angoixa emocional i preocupació entre iguals.  

Cal:  

1. Comunicació.  

2. Alertar dels estranys.  

3. Riscos. 

4. No burles. 

5. Monitorejar. És indispensable conèixer quines pàgines visiten els teus fills, amb qui manté 

converses, si està inscrit a alguna xarxa social.  

6. Alerta. Mantenir-se atent als senyals que indiqui conductes poc recomanades com obsessió cap a 

Internet i navegar fins a altes hores de la nit. 

7. Informació. Explica als menors que ha de cuidar la informació que comparteix amb els seus amics; 

nom, telèfon, adreça, fotografies i escola a la qual assisteixen no ha de ser publicat en Internet. És 

preferible que utilitzin sobrenoms o noms figurats. Així mateix, preguntar-los sobre els nous 

contactes afegits per a comprovar la seva fiabilitat.  

8. Dignitat. Ensenyar i reforçar valors respecte al bon tracte i dignitat cap a les persones. 

9. Regles. Al navegar per el web cal establir que les regles utilitzades per a comunicar-se amb les 

persones en la vida real s'han d'aplicar en la interacció on line, a més d’establir que qualsevol 

assetjament és nociu encara que sigui virtual, pel que ha de ser comunicat.  

10. Filtres. Per tal de garantir en la major mesura possible, es recomana utilitzar sistemes de filtres i 

programari per a mantenir bloquejades algunes pàgines que podrien ser nocives per als nens. 

Qué es el ciberbullying y cómo evitarlo. La Vanguàrdia,  12 maig ( 2011) 

 

Què podem dir als nostres fills 

� No contestis a les provocacions, ignora-les.  

� Compte fins a cent i pensa en altra cosa.  

� Comporta't amb educació en la Xarxa.  

� Usa la etiqueta.  

� Si et molesten, abandona la connexió i demana ajuda.  
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� No facilitis dades personals. 

� Et sentiràs més protegit/a .  

� No facis en la Xarxa el que no faries a la cara.  

� Si t'acorralen, guarda les proves.  

� Quan et molestin a l'usar un servei  online, demana ajuda al seu gestor/a .  

� No pensis que estàs del tot segur/a a l'altre costat de la pantalla. Adverteix a qui abusa que està 

cometent un delicte.  

� Si hi ha amenaces greus demana ajuda amb urgència.  

http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/diez-consejos-basicos-contra-el-ciberbullying/  

 

4.  GROOMING 

El grooming de menors a Internet és un fenomen que podríem traduir com enredar i que s'utilitza per a 

descriure les pràctiques on-line de certs adults per a guanyar-se la confiança d'un (o una) menor fingint 

empatia, afecte, etc. amb finalitat  de satisfacció sexual (com a mínim, i gairebé sempre, obtenir imatges 

de/l'a menor nu/a o realitzant actes sexuals).  

Per tant està molt relacionat amb la pederastia i la pornografia infantil en Internet. De fet el grooming és 

en moltes ocasions l'avantsala d'un abús sexual.  

 

5. SEXTING 

consisteix en l'enviament de continguts de tipus sexual (principalment fotografies i/o vídeos) produïts 

generalment pel propi remitent, a altres persones per mitjà de telèfons mòbils.  

• Aspectes a destacar: 

– Voluntariat inicial 

– Dispositius tecnològics 

– Sexual o atrevit 

– Falta de cultura de privacitat 

– Excés de confiança 

– Comunicacions “imparables” 

NO HO PRODUEIEXIS, NO HO ENVIIES NO DEMANIS QUE T’HO FACIN 

http://www.sexting.es/  

http://www.sexting.es/consejos-sobre-sexting.html  

 

6.  CÀMARA WEB 

1. Establir un horari d’ús 

2. Impulsar l'ús responsable de la càmera Web 

• Disposar l'ordinador en un lloc no privat        

• Instal·lar i mantenir actualitzat permanentment un bon antivirus per evitar que es pugui activar la 

càmera des de fora 

• Considerar la possibilitat d'instal·lar un programa de control parental que incorpori control de la 

càmera web i de l'accés a webs que transmetin el que capta la webcam         

• Utilitzar càmeres amb llum pilot incorporada que ens indiqui si està gravant o no  

• Configurar adequadament el programa de la càmera, amb restriccions de qui pot veure les 

imatges emeses    

• Si no estàs fent servir la càmera desconnecta-la  
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RECORDA! 

ET MIREN PERÒ TU NO VEUS 

ATENCIÓ! EL QUE VEUS POT SER UN FRAU 

ET PODEN GRAVAR EL QUE EMETS 

POT ENGEGAR-SE SENSE QUE HO SÀPIGUES 

TRAME’T MOLT INFORMACIÓ DE TU 

http://www.cuidadoconlawebcam.com  

http://www.cuidadoconlawebcam.com/consejos-uso-webcam.shtml 

 

7. PER ACABAR...  

ÉS EL MEU FILL Un ADICTE?    GENERACIÓ @  

• Descuida el teu fill feines escolars per les pantalles? 

• Ha baixat el seu rendiment escolar des que te accés a internet? 

• Ha pagat més tarifa de mòbil que la pactada amb el seu fill? 

• Reacciona el seu fill violentament quan li diuen prou de joc o li apliquen restriccions de temps? 

• Ha deixat el seu fill amics, aficions o activitats a l’aire lliure per jugar? 

• Surt menys per quedar-se a casa? 

NORMES I LÍMITS 

• El control vist com a mesura preventiva NO com una imposició 

• Control parental 

• Millorar la seguretat de la nostra informació a les xarxes socials (Facebook) 

• Configurar el nostre Messenger 

• Crear un marc horari 

• Els privilegis del gran no tenen perquè ser els mateixos que els del petit 

• Control del sofware 

• Control del temps de l’ordinador a casa dels amics 

• Control del sofware 

• Control del temps de l’ordinador a casa del amics 

• Participar amb ells dels jocs 

COMUNICACIÓ 

ALTERNATIVES 

DIVERSIÓ 

DEJUNI DIGITAL 

 

Recomanacions per a menors, entre 4 i 8 anys: 

 

Què fer per navegar segurs per Internet : 

• Navega per Internet sempre acompanyat o acompanyada d'un adult -el teu pare o mare, un 

germà o germana major que tu ...-. Ells t'ajudaran a entrar a Internet i et serà més fàcil trobar allò 

que cerques. 

• Mai diguis a ningú a Internet el teu nom, la teva edat, la ciutat on vius, el carrer on vius, el 

número de telèfon de casa o qualsevol informació que et demanin sobre tu. 

• No acceptis mai instal·lar al teu ordenador un programa des d'una pàgina d'Internet 
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• Comenta al teu pare o mare qualsevol cosa que et passi a Internet 

• No obris mai missatges d'e-mail de persones que no coneguis; et poden infectar l'ordinador amb 

un virus 

• Tanca immediatament les pàgines que s'obren al teu ordinador sense que tu ho demanis 

 

Recomanacions per a menors, entre 8 i 12 anys: 

 

Què fer per navegar segurs per Internet: 

• No diguis per Internet a ningú el teu nom, la teva edat, la ciutat i el carrer on vius, el número de 

telèfon de casa, l’escola on vas o qualsevol informació semblant que et demanin. 

• No descarreguis software, música o arxius sense el permís dels pares. 

• Utilitza un compte de correu compartit amb la família. 

• Informa els teus pares si alguna cosa o algú et fa sentir incòmode o amenaçat mentre navegues 

per Internet. 

• Parla amb els teus pares sobre el que fas i veus a Internet de la mateixa manera de què parles 

sobre altres temes (escola, amics,...). Demana la seva ajuda si tens dubtes. 

• No utilitzis Internet per a difondre rumors, molestar ni amenaçar a altres persones. 

• Decideix juntament amb els pares unes normes d’ús d’Internet (temps de navegació, llocs que 

pots visitar, ...) 

• No acceptis mai citar-te amb algú que hagis conegut a través d’Internet sense el permís del pares. 

• No enviïs fotografies teves ni familiars a altres persones a través d’Internet o el correu electrònic 

sense el permís del pares. 

• Consulta sempre amb els pares abans de fer cap tipus de tràmit econòmic a través d’Internet. 

 

Recomanacions per a menors, entre 13 i 17 anys: 

 

APRENENT A DESXIFRAR LA VERITAT A INTERNET  "La principal tasca a la vida és la interpretació." 

-Proverbi- 

 

Pensem en una immensa biblioteca. Pensem que ens apropem a totes les revistes, diaris, llibres, 

enciclopèdies, etc. que s'hi contenen amb els ulls tancats, a cegues. Pensem que hem d'escollir-ne un, 

basant-nos únicament en el tacte, utilitzant només les nostres mans. Si així ho féssim tindríem tantes 

possibilitats de fer-nos amb una novel·la de Garcia Márquez com amb una revista de divulgació científica 

o amb un diari d'informació local. Ara imaginem-nos que a la biblioteca que hem entrat hi ha, apart de 

totes les revistes, llibres i enciclopèdies abans esmentades, milions i milions de pàgines escrites per 

milions i milions de persones sobre qualsevol tema que puguis imaginar. Tornem aleshores a fer una tria a 

cegues entre tot el material disponible; ara les possibilitats de fer-nos amb informació veraç i rigorosa són 

bastant més baixes que al començament del nostre exercici: benvinguts a Internet. 

 

"Es diu que la informació és poder. No hi ha dubte.Però la veritat és que no tota la informació es poder. 

Només la informació veraç i fiable és poder." 
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Hi ha una grandíssima varietat de material i informació a Internet que persegueix diferents finalitats 
(informar, persuadir, vendre qualque producte o servei, donar un punt de vista sobre un tema en 
particular, fer canviar actituds i el pensament dels lectors, etc.) i tot això amb distints nivells de 
credibilitat, veracitat i valor. Al contrari que succeeix amb altres mitjans d'informació tradicionals (llibres, 
revistes, diaris, ràdio, etc.), a Internet ningú ha d'aprovar el contingut de la informació que es fa pública. 
És llavors, una tasca individual de cada "cibernauta" avaluar la informació que es troba a la Xarxa per tal 
de determinar si és creïble, interessant i útil per als seus interessos i necessitats. Imagina que, per 
exemple, estàs interessat o interessada en trobar informació relativa a l'holocaust nazi per a fer un treball 
de l'escola. Si cerques informació a Internet al respecte podràs trobar, a ben segur, milers d'enllaços a 
webs que tracten el tema. Però és tota la informació allí recollida fiable? Segurament no. Llavors, convé 
tindre eines personals i desenvolupar habilitats per a tal de saber destriar de la immensa quantitat 
d'informació que trobem allò que és veritablement important i útil. No hem de navegar a cegues per la 
Xarxa. 
 
El que trobaràs a continuació serà una petita guia per a tal d'ajudar-te a avaluar la informació que trobis a 
la Xarxa i en puguis fer un bon ús. 
 
Les 6 grans preguntes: 
Seguiu aquestes senzilles passes i tingueu els ulls ben oberts a Internet: 
 
QUI és la font d'informació? 

• Hi ha qualcú (persona, empresa, organització ...) que es fa responsable de la informació que 
apareix a la web? 

• Hi ha informació clara sobre l'autor/s de la web i la informació que hi apareix? 

• Pots contactar amb l'autor/s o responsable/s de la web i la informació que es presenta a través 
d'una adreça postal o un número de telèfon? 

• Pots confirmar que la persona o organització responsables de la pàgina són creïbles com a fonts 
d'informació? 

QUINA informació trobem? 

• La web intenta persuadir-nos o simplement ofereix informació objectiva? 

• Ofereix la web més d'un punt de vista al respecte del tema que tracta? 

• Hi ha enllaços a altres webs que presenten punts de vista diversos? 

• Et embla la informació que es presenta completa i consistent? 

• El material i la informació que es troba a la web, té copyright? 

• La informació, està ben estructurada i és fàcil d'entendre? 
QUAN va ésser creada la web i quan es va redactar la informació que apareix a la pàgina? 

• Hi ha qualque dada a la web on s'especifiqui la data de creació i d'actualització de la mateixa? 

• La informació que hi apareix, està actualitzada? 

• Els enllaços, funcionen adequadament? 

 
 
ON ?  Saps on està allotjada la web? 
 
PERQUÈ estàs aquí? 
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Abans d'asseure't al davant de l'ordinador i navegar per Internet, és una bona idea pensar per un moment 
en si és a la Xarxa allà on podràs trobar la informació que necessites: 

• Puc aconseguir la informació que necessito fora d'Internet de manera més senzilla? 

• Seré capaç de verificar la informació que trobi a la Xarxa ? 
 
COM pots donar credibilitat o no a una web i la informació que conté? 

• En cas de dubte: dubta. Ser escèptic a Internet ha de ser una norma general a seguir. 

• Contrasta la informació que trobis amb altres fonts d'informació i amb informació d'altres webs. 

• Utilitza la formula de les 6 grans qüestions. 

• Sigues crític o crítica amb la informació que obtens (tant a Internet com fora d'Internet) i no et 
quedis mai només amb el primer que t'arriba. 

 

Es diu que la informació és poder. No hi ha dubte. Però la veritat és que no tota la informació es poder. 

Només la informació veraç i fiable és poder. La informació ens serveix per a crear el nostre coneixement, 

conformar el nostre ideari personal, prendre decisions i entendre el món. Però si prenem decisions 

basades en informacions falses o no acurades, la informació, al contrari d'enfortir-nos en torna febles. 

http://www.xarxasegura.net/index.php?key=8 

 

ON PODEM ACONSEGUIR EINES GRATUÏTES? 

 

• Suport dels cossos de seguretat 

http://www.gencat.cat/mossos/serveis/consells/InternetSegura/Contacte.html 

• Oficina de seguridad del internauta    http://www.osi.es/es/recursos/utiles-gratuitos  

• Internet segura     http://www.internetsegura.net/  

http://www.xtec.es/internet_segura/  

http://www.pantallasamigas.net/  

• Suport dels cossos de seguretat 

http://www.gencat.cat/mossos/serveis/consells/InternetSegura/Contacte.html  

 

http://www.xarxasegura.net/index.php?key=8 

 

guia ràpida de navegació segura per menors 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/11/29/16/37/9dbe2006-3902-4748-ac99-

215234c1f2e3.pdf 

 

smarth – phones ús i abús. Guia. 

http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Estudios/Estudio_smartphones_menores 
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PARLAR  ALS FILLS 

D’AFECTIVITAT I  SEXUALITAT 
La sexualitat és part integral del concepte d'un mateix. És  inherent a l’ésser humà. Totes les persones  

naixem i vivim sexuades i, com a tals ens relacionem i ens expressem. 

L'ésser humà sent, pensa, estima, actua, es diverteix com home o com dona.  

Podem  prescindir de les  relacions genitals, però no podem prescindir de la nostra sexualitat, del nostre 

ésser home o dona. Som "éssers sexuats".  

La nostra sexualitat es manifesta en totes les relacions amb els altres i en totes les situacions.  

QUÈ ÉS LA SEXUALITAT?  És una de les diverses formes de relació AMB UN MATEIX,  amb la parella, AMB 

ELS ALTRES  i amb la societat. 

«Una energia que ens motiva a buscar afecte, contacte, plaer, tendresa i intimitat. A més, influeix en els 

nostres pensaments, sentiments, accions i interaccions, i, per tant, influeix en la nostra salut física i 

mental.»    Organització Mundial de la Salut (1974) 

La sexualitat està lligada a l’afectivitat i a la intimitat  

 

.... UNA MICA DE VOCABULARI 

 

• SEXE,  es refereix al conjunt de característiques biològiques que defineixen a l'espectre d'humans 

com a femelles i mascles.  

• Gènere és la suma de valors, actituds, papers, pràctiques o característiques culturals basades en 

el sexe.  

• Identitat de Gènere, defineix el grau que cada persona s'identifica i experimenta com a masculina 

o femenina o alguna combinació d'ambdós. És el marc de referència intern, construït a través del 

temps, que permet als individus organitzar un autoconcepte i a comportar-se socialment en 

relació a la percepció del seu propi sexe i gènere.  

• Orientació Sexual és l'organització específica de l'erotisme i/o el vincle emocional d'un individu en 

relació al gènere de la parella involucrada en l'activitat sexual. L'orientació sexual pot manifestar-

se en forma de comportaments, pensaments, fantasies o desitjos sexuals, o en una combinació 

d'aquests elements.  

• Identitat Sexual inclou la manera com la persona s'identifica com home o dona, o com una 

combinació d'ambdós, i l'orientació sexual de la persona.  

 

 

L’EDUCACIÓ SEXUAL 

 

S'ocupa de les dimensions biològica, sociocultural, psicològica i espiritual de la sexualitat, des dels dominis 

cognitiu, afectiu i conductual,  incloent les habilitats per a comunicar-se efectivament i prendre decisions 

responsables”.      SIECUS. Sex Information and Education Council of the O.S . 

•  Implica elements FÍSICS, EMOCIONALS, CONDUCTUALS I DE VALORS. 
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Educar la sexualitat no vol dir fer: 

• Sexualitat coital 

• Sexualitat genital  

• Sexualitat reproductiva 

• Sexualitat sanitària 

 

 

Sinó 

• Implica tota la persona. 

• Tot el procés d’una relació és important: 

l’enamorament, el coneixement de 

l’altre, el diàleg... 

• Permet crear una nova vida. 

• Identitat de gènere, identitat de sexual 

 

ITV…. COM ANEM D’EDUCACIÓ SEXUAL???? 

 

Revisar les nostres actituds, pors i conductes en relació amb tema  

o Quins són les conseqüències de no haver rebut educació sexual adequada?  

o Què passarà si vostè / i la seva parella no eduquen als seus fills i filles?  

o Els seus fills i filles saben el que vostè vol transmetre'ls sobre sexualitat o… on i com estan 

aprenent?  

o Realment vol ser la principal font d'educació sexual dels seus menors?  

o No és necessari que sigui experta/o en sexualitat per a educar als seus fills i filles, 

o Tenim la nostra història de vida, sap allò que li ha estat positiu, allò que li ha mancat, allò que li ha 

sobrat en matèria d’educació afectiva i sexual i pot educar.  

Realitzeu amb la vostra parella una llista dels principals missatges que us  agradaria transmetre sobre 

sexualitat.  

 

 

DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM D’EDUCACIÓ SEXUAL? 

 

• Acompanyar a nens i joves en totes les etapes de desenvolupament del seu cicle evolutiu, perquè 

assoleixin la maduresa afectiva-sexual adequada a l'edat. 

• Educar la llibertat i la responsabilitat, d'acord a la maduresa de cada grup perquè cada nen/a o 

jove vagi construint el seu propi projecte de vida i vagi donant els passos necessaris per a fer-se 

responsable en la construcció de la seva persona. 

• Desenvolupar la capacitat d'estimar: implica crear instàncies on experimentin l'afecte i la tendresa 

i alhora que s'afavoreix el desenvolupament d'actituds positives 

•  Afavorir el discerniment valorant els drets de les persones d’integritat, respecte  i responsabilitat.  

Valors de: 

DIGNITAT   porta al consentiment real         

 INTEGRITAT 

RESPONSABILITAT d’assumir les pròpies decisions 

 

EL Respecte si mateixos: 

 Acceptar el cos 

 Respectar al cos 

 Cuidar el cos 

 Reconèixer i valorar la diferència sexual 

Fer-se respectar i respectar l’altre: 

 Principi d'integritat i privacitat 

 Principis dels drets sexuals de cadascú 
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DESENVOLUPAMENT  DE LA SEXUALITAT- RAQUEL URIA DEL OLMO  

 

Quan són bebés, l'experimenten: 

- per mitjà del plaer que senten al tocar-se parts del seu cos. 

- la relació d'inclinació que estableixen amb les persones que els cuiden, expressar i rebre afectes, 

així com a sentir-se volgut/a i acceptat/a,  

 CAP ALS 18 MESOS ELS NENS JA PODEN COMENÇAR A ANOMENAR-SE NEN O NENA EN FUNCIÓ DE TRETS 

EXTERNS I CONVENCIONALISMES 

 

 Dels 2 anys als 6,  

-  interès per les diferències físiques entre nens i nenes, i  de la seva concepció, ...d'on surten els 

bebés? 

� abans dels sis anys generalment quan un menor pregunta com va néixer, no s'està referint 

a inquietuds sobre les relacions sexuals 

�  primer es qüestionen on estaven abans de néixer, posteriorment com van sortir del cos 

de la mare i no és sinó fins als set o vuit anys que es qüestionen el paper del pare.  

- continuen experimentant les sensacions que els proporciona el seu cos, d'aquesta forma, moltes 

vegades veurem que es toquen el penis o el clítoris o es freguen amb el sofà o el nostre genoll.  

� EL PROCÉS D’ ADOPCIÓ DEL ROL SEXUAL O D’IDENTITAT DE GÈNERE DURARÀ DES DE LES 

ETAPES PREESCOLARS FINS LA PUBERTAT I ANIRÀ CANVIANT DE FORMA I MODELS A 

SEGUIR. 

� Els nens i les nenes poden tenir el seu primer amic veritable al voltant dels cinc anys 

(Papalia, 1992), i presentar símptomes com els que vivim els adults a l’enamorament, 

poden voler dur flors, atendre i cuidar al “seu nuvi” o “núvia”, i viure realment un dol 

dolorós quan es perden vincles significatius, des de mascotes fins a familiars.  

 
Inici dels jocs amorosos entre 2-3 anys 
 
• De vegades, aquests vincles no són només un joc, sinó fruit d'un enamorament real i profund. 

Sovint, els costa entendre que la relació és cosa de dos i que no n’hi ha prou en triar a algú perquè 
ja existeixi una parella. Saber que cal tenir en compte el desig de l'altre o de l'altra, i a superar les 
frustracions que una negativa pot suposar és un dels aprenentatges més difícils i necessaris per al 
desenvolupament d'una afectivitat sana.  

• Amb dos o tres anys, en ocasions es relacionen amb “contactes especials”, besen i acaronen a un 
nen o una nena que consideren especial. 

• De vegades, busquen espais de solitud per a viure aquesta experiència amb intimitat; per 
exemple, es tanquen o es posen sota una taula braser.  

• Els “descobriments sexuals” tenen la mateixa càrrega que qualsevol altre joc.  
 
per exemple: una nena toca el penis d'un nen per a comprovar que efectivament “es posa gros” i, 
després de fer aquesta comprovació, segueixi jugant a qualsevol altra cosa amb tranquil·litat. NO HI 
HA CONNOTACIÓ NEGATIVA 
• Solen tenir l'objectiu de passar-lo bé i d'imitar el que creuen que fan les persones majors, no 

tenen un sentit eròtic tal com ho entenem els i les adultes.  
• L'atracció cap a altres persones és més afectiva que sexual. Les criatures no distingeixen afecte de 

sexualitat. Hi ha plaer, però no atracció, ni desig eròtic, ni fantasia, ni orientació sexual.  
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• Aprenen a distingir el que és una simple amistat del que és un festeig i comencen a crear els seus 
primers vincles “amorosos”. Trien als seus nuvis o núvies i fan llistes dels seus “amors” en les 
quals també apareixen figures del seu mateix sexe.  

 
Atenció si detectem: 
• Atenció als riures i les censures per part dels adults 
• Atenció als rols que reprodueixen i al llenguatge 
• Atenció al desenvolupament de certes actituds o llenguatge relatiu a violència de gènere 

 

• Si durant aquestes etapes: 
� hem parlat obertament i amb naturalitat de la sexualitat als nostres fills/as,  
� hem respost a les seves preguntes,  
� ens hem avançat a parlar amb ells/es sobre els canvis que experimentaran en 

l'adolescència (tant físics com psicològics),  
� Els hi hem donat una visió de la sexualitat positiva i sense pors però amb responsabilitat,  
� hem permès que vagin coneixent el seu cos i,  
� mitjançant els nostres comportaments i paraules hem alimentat una autoestima sana, 

podrem dir que tenim adolescents més segurs de si mateixos,  
� que seran més conscients que els actes tenen conseqüències i.  
� que no ho passaran tan malament a la pubertat, ja que estan mentalitzats que el seu cos 

canviarà i també la seva manera de veure la vida i sentir-la.  
 

Dels 6 als 10 
 

• comencen a interioritzar els rols de gènere.  

• DESPRÉS DELS SET ANYS LA CONDUCTA AUTOERÓTICA (MASTURBACIÓ) SOL SER PRIVADA I 
AUGMENTAR EN FREQÜÈNCIA 

�  atenció si és una forma de portar l’ansietat excessiva 
� atenció a confondre naturalitat en falta d’intimitat 

• Al voltant dels set anys, el nen pot acceptar explicacions semblants a la de la cèl·lula del pare i la 
mare, encara que no li preocupa com aquesta va arribar al ventre matern. Després dels vuit anys 
gairebé tots els nens comprenen amb claredat explicacions més complexes.  

 
Dels 10/ 12 cap endavant! 
 

• Dels 10-12 anys als 18-19, els adolescents experimenten sensacions que abans no sentien: atracció 
per altres persones, enamorament, excitació, desig, etc, sensacions que moltes vegades no saben 
identificar i confonen unes amb unes altres.  

• Debra Haffner (1999) defineix a l'orientació sexual com “l'atracció eròtica, afectiva i romàntica cap a 
una persona del mateix sexe (homosexual), cap al sexe diferent al propi (heterosexual) o cap a 
ambdós sexes (bisexual)”. 

• El que més preocupa als/les adolescents: 
- la masturbació 
-  l'orientació sexual, 
-  la virginitat,  
- la “primera vegada”  
- i en quines situacions es poden quedar embarassades o no. 
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I SI DONEM MASSA INFORMACIÓ? 

Respecte si mateixos: 

 Bona informació i formació no implica incitació!!!! 

 Bona informació i formació implica més responsabilitat i coneixement per decidir 

 Ni el nen no ho entén, ja ho tornarà a preguntar 

 La informació no pot fer mal, la informació erotitzada , capciosa, esbiaixada,.... si  

 

Preguntes comprometedores: 

 ” a quina edat es poden començar a tenir relacions sexuals....?” 

No vol dir que ja les vulguin tenir!!! 

Valorar: 

- des d’on pregunten, 

- perquè pregunten,  

- què pregunten? 

 

AUTOEXPLORACIÓ 

 

 Toca i sentir forma part de l’experiència del nen petit....  Però pot ser nosaltres li donem un 

sentit... Que es correspon amb el seu! 

Al voltant dels sis mesos poden destriar el que roman constant i el que varia, i concloure que el que 

roman constant és el seu cos. Per això els agrada tant jugar a l'amagatall en aquest període 

 A la primera infància, la autoexploració s'estén per igual a tot el cos i tocar-se els seus genitals és només 

una manera més de descobrir-lo i explorar-lo. Encara que aviat descobreixen que acariciant-los asseguin 

una mica diferent que els produeïx plaer. És un procés natural i únic en cada criatura. 

 La educación sexual de la primera infancia. Guía para madres, padres y profesorado de Educación Infantil 

Autoras: Graciela Hernández Morales, Concepción Jaramillo Guijarro  

 

La masturbació és un dels temes més controvertits i polèmics de la sexualitat. És un assumpte sobre el 

qual els pares solem tenir dificultats.  

Malgrat tot, la masturbació li permet al bebè, nen, adolescent o adult, vivències el seu propi cos com una 

font de sensacions agradables que integren la seva autoimatge.  

És una experiència íntima, que no es redueix a l’autoestimulació dels òrgans genitals, sinó que involucra 

tota la pell i tots els canals sensorials,  i moltes vegades és també una forma de descàrrega d'ansietat o 

angoixa, no només està lligada al plaer.  

L’autoerotismo ens brinda l'oportunitat d'entrar en un contacte privilegiat amb nosaltres mateixos, 

integrant el nostre cos, ment, emocions i afectes.  

En els adolescents, homes i dones , es pot considerar com una conducta d'assaig que permet integrar i 

descarregar ansietats pròpies del seu desenvolupament.   María Isabel Alva Castro  

� La curiositat pel cos adults és natural 

� El cos nu de l’altre li permet veure els genitals i saciar la curiositat 

� Li permet adonar-se dels canvis als que s’haurà d’enfrontar 

� La curiositat per l’esdevenir del seu futur en el seu cos 

� Tranquil.litza comparar amb la normalitat d’iguals, ja que , encara que vegin als pares despullats... 

Les dimensions del cos no són les mateixes!!!! 
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És bo que l'acompanyem, per exemple veient fotografies de diferents moments evolutius 

Això ha de portar a una vivència positiva del propi cos. Acceptar-lo i valorar-lo. Sentir-s’hi a gust 

La coqueteria, sentir-se guapo o guapa és positiu 

 Atenció però: 

- Quan es viu com un esclavatge, insatisfacció  o com una competitivitat enfront els altres. 

-  quan apareixen els rols de gènere 

- Quan renuncies al que ets per assemblar-te a... 

- Quan el cos és més important que el que ets o el que sents 

Al voltant dels tres o quatre anys, és comú que les nenes vulguin tenir un aspecte típicament femení: 

vestits, pèl llarg, arrecades,...  

  

IDEES QUE ENS PODEN AJUDAR 

1. Parlar amb termes clars i senzills 

2. Parlar de les diferents dimensions de la sexualitat. 

3. Tingues cura de quines són  les expressions d’amor, d’afectivitat i sexualitat enfront els teus fills... 

Els hi transmet  quina és la teva manera de viure i veure-ho 

4. Vocabulari correcte 

5. Respecte per la seva privacitat 

6. Aprofita les oportunitats del dia a dia! No cal forçar... TV, notícies, revistes, anuncis, rètols,... 

7. Reconeguem quan no sabem què dir i preguntem les seves opinions i què pensen  

8. NO jutgem les seves opinions. Escoltem i respectem. Admetre les diferències, la diversitat 

d'enfocaments i significats personals entorn de la sexualitat en relació amb les filles i fills de 

manera flexible, i tenir obertura per a entendre la multiplicitat de perspectives. Per exemple: un 

pare creu que al prohibir a la seva filla tenir nuvi la protegeix de l'embaràs, mentre que per a la 

filla sortir amb algú és sentir-se especial, estimada i atractiva com dona 

9. La sexualitat no es pot deslligar dels valors!  

10. Vincular les respostes a termes afectius 

11. Fomentar que  pertànyer a un gènere o a un altre, no és un avantatge o desavantatge. Promoure 

una cultura d'equitat i desenvolupar accions per a dotar d'eines en els aspectes vulnerables 

socials de gènere.  

12. L’ardor eròtic no és garantia d’amor i l’amor no és aval de satisfacció eròtica. 

13. El principal òrgan eròtic és el cervell... 

14. El desig humà no és una necessitat com el desig animal: és conscient i relacional 
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